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Recuperar l’obra de Ramon Vinyes 
és una responsabilitat del TNC i 
una necessitat per reforçar la 
nostra cultura. La vida de Vinyes i 
la seva concepció del món són prou 
interessants per posar-lo a la llum 
dels ulls dels catalans d’avui. Una 
altra cosa és que la seva obra 
dramàtica hagi resistit el pas del 
temps i que la seva mirada sobre la 
societat sigui avui dia interessant. 
Ball de titelles és una obra coral que 
ens situa a la nit de Nadal en un 
bordell d’època que freqüenten tots 
els estaments socials i els poders 
polítics. Costumista a l’inici, l’obra 
fa un gir amb l’arribada d’un àngel 
que trenca l’amable quotidianitat 
del local i de la població, però que 
no provoca cap canvi en els 
personatges, més enllà de buscar 
una solució a un fenomen 
inexplicable i alguna refl exió sobre 
l’amor. 

Que estem davant d’una 
exhumació ho ha entès molt bé 
Quim Roy, que fi rma una 
escenografi a fantàstica, en els dos 
sentits de la paraula. El bordell és 
en realitat un cementiri amb el 
seus panteons sobre els quals 
creixen herbes seques. Els 
personatges, doncs, vénen de 
l’inframon amb perfi ls que van del 
grotesc a la vinyeta animada i, per 
tant,  amb una estètica cridanera 
en el maquillatge i l’esplèndid 
vestuari de Mariel Soria. Tot i les 
bones intencions, Ramon Simó no 
se’n surt. La funció no 
aconsegueix prou comicitat per 
arrossegar-nos i la sàtira dels 
poders i els interessos del partits 
polítics, resultaria a ben segur 
molt punyent a la seva època, però 
no aquestes alçades. Difícil 
destacar ningú en un repartiment 
extensíssim que fa la feina a la 
perfecció i en el que, en tot cas i per 
mi  llueixen  l’exquisida madame 
de Mercè Pons i la puta endolada 
de Daniela Feixas. –Santi 
Fondevila

Sala Beckett. Fins al 6 de gener

Un refugi indie és el segon 
lliurament de la nova trilogia de 
Pau Miró. La va iniciar brillantment 
amb Els jugadors, i està a l’espera la 
dedicada a les dones. Per ara els 
uneix un feix de diners: l’obsessió 
compartida pels veterans de la 
primera i els nois de vint anys de la 
segona per escapar com sigui de la 
pobresa i la inseguretat que els 
ofereix la vida futura. Però si a Els 
jugadors hi havia una suma 
d’humanitat estomacada que 
t’incitava a descobrir els seus 
misteris, a Un refugi indie 
predomina la creació d’una 
atmosfera (depressiva, lànguida, 
nihilista, trista) construïda com un 
perfum amb els elements que 
aporten cadascun dels sis 
personatges. Una lliçó apresa en els 
capítols de la novel·la de Süskind.

Per separat no acaben de defi nir-
se com personatges, ni ajudats per 
una amenaçant fi gura materna. 
Només funcionen combinats entre 
si. Possibles protagonistes dels 
contes dels successors de Carver, el 
conjunt transmet aquesta 

desesperança estilitzada –escola 
dels nous romàntics dels anys 90– 
que identifi caven les primeres 
pel·lícules de Gus van Sant, sobretot 
My Private Idaho. Un idil·li 
dramàtic entre la joventut i els 
marges de la legalitat. Pensant-ho 
bé una excel·lent combinació, però 
el teatre exigeix   una certa 
experiència que faci creïble la 
maduresa interior d’una joventut 
dramatitzada. I a un repartiment 
tan jove, com el reunit en aquest 
muntatge, li costa que ens 
enganyem amb la seva balada 
baudelairiana amb lletra de John 
Lennon o David Bowie.  –Juan 
Carlos Olivares

Ball de titelles

Unr refugi indie

Massa indefi nició.

Albert Espinosa és un dels 
escriptors més populars del país. 
Fa molt temps que escriu teatre, 
però és en el món de la televisió 
(Polseres vermelles) i la novel·la 
(Si tu em dius vine ho deixo tot... 
però digue’m vine) on s’ha fet 
famós. Ara, amb els nois de 
Polseres i actors del nivell 
d’Andreu Benito, Joan Carreras o 
Francesc Garrido presenta Els 
nostres tigres beuen llet al TNC.

Ens expliques el títol?
El dia que vaig acabar d’escriure 
el text moria la poeta Wisława 
Szymborska. Té un poema  on diu 
aquesta frase fent referència al 
pas del temps. Com que l’obra va 
d’això, li vaig retre  homenatge. 
N’hi ha més d’homenatges?
Sí, a tres coses molt importants a 
la meva vida: el futbol, que des 
dels 14 anys he trobat a faltar; el 
cinema –he basat la història en 5 
germans gràcies a Rocco i els seus 
germans– i la família. És la meva 
catorzena obra i hi ha 14 actors. 
Hem creat una família de debò! 
I nombrosa! Què els passa?
Té a veure amb l’essència que 
perds quan creixes. De jove et 
rebel·les i quan ets adult ets més 
conformista, t’automutiles de 
coses que esperaven 
l’oportunitat. De petits som 
externs, ens comuniquem. De 
grans ens anem tancant. La 
relació amb els pares tampoc no 
és la mateixa. Veiem els nois 
adolescents i l’evolució a grans, 
interpretats per diferents actors. 

S’arriben a assemblar?
Cada dia abans de l’assaig, el 
petit i el gran s’han trobat i han 
parlat de les seves coses, dels 
personatges. Han creat vincles i 
han aconseguit els mateixos 
gestos i moviments. 
L’escenografi a és un camp de 
futbol.
Quan són joves és el camp. I per 
quan són  grans, Max Glaenzel ha 
fet unes habitacions molt xules. 
Jugueu de debò?
I tant, hem fet una lliga! Hem 
posat diners entre tots i hem fet 
un pot. Cada dia, l’equip que 
guanya suma un punt. Qui tingui 
més punts quan pleguem 
s’endurà el pot. Així no perden  
combativitat. Tot passa de debò, 
fi ns i tot convidem els 
espectadors a pujar-hi. Sergi 
Belbel ha donat la Sala Gran als 
autors joves i nosaltres oferim 
l’escenari al públic. 
Per jugar?
No t’ho puc dir. 
Què més t’has inventat?
Inventat, no. Però vaig llegir en un 
National Geographic que uns 
actors francesos agafaven el 
personatge parlant amb cavalls. I 
vam passar un dia amb ells!
Apa! Us entenien?
Entenen la veritat i, segons la seva 
reacció, tu vas agafant 
motivacions per anar a la veritat. 
Jo també era asèptic  però vam 
anar a Gualba i va ser molt bonic. 
Com van les Polseres de 
Hollywood?
El rodatge pilot ja és a punt. Tenen 
molt d’interès que tot tiri endavant 
aviat .–Teresa Bruna
 
ELS NOSTRES TIGRES BEUEN 
LLET
Teatre Nacional. Del 20 de 
desembre al 3 de febrer

 La rèplica 
Albert 
Espinosa

Sí, va de futbol.
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